
   CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
SERRANÓPOLIS DO IGUAÇU – PR 

AVENIDA SANTOS DUMONT - 2021 -  ÁREA CENTRAL 
assistenciasocial@serranopolis.pr.gov.br 

45 3236-8328 

 

 

ELEIÇÕES PARA SUPLÊNCIA DO CONSELHO TUTELAR  

EDITAL Nº 001/2022  

 

DIVULGA A ABERTURA DE 

INSCRIÇÕES PARA CANDIDATOS A 

SUPLENTE DO CONSELHO TUTELAR 

DE SERRANÓPOLIS DO IGUAÇU 

CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 

962/2012 

 

A COMISSÃO ESPECIAL ELEITORAL- CMDCA ENCARREGADA PELA ORGANIZAÇÃO DO 

PROCESSO DE ESCOLHA DE SUPLENTE DE CONSELHO TUTELAR DE SERRANÓPOLI DO 

IGUAÇU, no uso da atribuição que lhe é conferida pela Lei Municipal nº 962/2012 e suas 

alterações, torna público o presente EDITAL DE CONVOCAÇÃO para o Processo de Escolha 

para Suplência do Conselho Tutelar. 

CONSIDERANDO a necessidade de eleição de suplentes para o Conselho Tutelar do 

Município de Serranópolis do Iguaçu - PR, para suprir a vacância de vaga de suplente no 

atual mandato do Conselho Tutelar, com vigência até 09 de janeiro de 2024.  O mesmo terá 

a função de cobrir o gozo de férias dos atuais membros e/ou serem convocado a assumir o 

cargo de conselheiro; 

CONSIDERANDO a reunião ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 

do Adolescente – CMDCA, realizada em 07 de novembro de 2022. 

 

RESOLVE 

Publicar o Edital de abertura das inscrições para candidatos(as) a suplentes do 

Conselho Tutelar de Serranópolis do Iguaçu, o qual estabelece as normas deste processo e 

torna público para conhecimento dos interessados à convocação de eleição, visando suprir 

as vagas de suplência. 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1 Fica disciplinado, nos termos do presente Edital, o Processo de Escolha e Eleição de 

membros suplentes, do Conselho Tutelar de Serranópolis do Iguaçu-PR; 
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1.2 O processo de escolha será conduzido e operacionalizado pela Comissão Especial, 

devidamente composta pelo CMDCA, cujas competências e atribuições de acordo com a 

Resolução nº08/2022 do CMDCA; 

2. O CARGO, DAS VAGAS E DO VENCIMENTO MENSAL 

2.1 A função de Conselheiro Tutelar não implica vínculo empregatício com o 

Município, sendo que os Conselheiros Tutelares receberão valor mensal de R$ 2.435,66 

(Salário Base); nível da tabela QEF8; 

2.1.1 Caso sobrevenha reajuste no salário-base dos servidores do quadro 

permanente durante a vigência do Processo de Escolha e durante o exercício do mandato, os 

mesmos índices serão aplicados aos valores percebidos pelos Conselheiros Tutelares. 

2.2  A Jornada de Trabalho de Conselheiro Tutelar é de 40 (quarenta) horas semanais, 

devendo o conselheiro eleito estar disponível para os plantões, em escala de sobreaviso, 

divididos em noturnos, feriados e finais de semana, vedado o recebimento de horas 

extraordinárias, da mesma forma se precede quando o(a) suplente eleito(a) assumir a vaga 

de conselheiro(a) titular; 

2.3. Aos ocupantes dos cargos deste Processo eletivo, competirão exclusivamente as 

atribuições constantes do art. 136 do ECA. 

3. DAS FASES DO PROCESSO ELETIVO 

3.1 O Processo eletivo contemplará as fases, discriminadas a seguir:  

a) 1ª fase - Inscrições e Comprovação de Pré-requisitos; 

b) 2ª fase - Eleição; 

c) 3ª fase – Diplomação 

4. DAS INSCRIÇÕES 

4.1   O período das inscrições será do dia 09/11/2022 a 23/11/2022 

4.2 Por força do disposto no art. 133, da Lei nº 8.069/90, e do art. 31, da Lei 

Municipal nº 962/2012, os candidatos(as) para suplente de Conselho Tutelar devem 

preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos:  

a) reconhecida idoneidade moral; 

b)  idade superior a 21(vinte e um) anos; 

c) residir no Município a 01 (um) ano ou mais; (Redação dada pela Lei 

nº 2272/2022 



   CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
SERRANÓPOLIS DO IGUAÇU – PR 

AVENIDA SANTOS DUMONT - 2021 -  ÁREA CENTRAL 
assistenciasocial@serranopolis.pr.gov.br 

45 3236-8328 

 

 

d)  ser eleitor (a) no Município e estar quite com a justiça eleitoral 

e) não ser vereador(a); 

f) ensino Médio ou Profissionalizante Completo ou Superior; (Redação dada pela 

Lei nº 2272/2022) 

g)  comprovar, mediante certidão do cartório distribuídos da comarca, não estar 

sendo processado criminalmente ou ter contra si sentença criminal 

condenatória transitada ou em julgado e nem ocorrência policial contra si nos 

últimos 03 (três) anos; 

h)  não ter sido penalizado com destituição da função de conselheiro(a) tutelar e 

nem ter renunciado a mandatos anteriores; (Redação dada pela Lei 

nº 1042/2013) 

i) possuir Carteira Nacional de Habilitação B ou Superior; (Redação acrescida 

pela Lei nº 2272/2022) 

j) possuir conhecimentos e habilidades básicos de informática (usar 

computador, acessar internet, usar navegadores e programas de busca, criar e 

salvar arquivos, organizar pastas, criar planilhas e gráficos básicos, conectar 

dispositivos, ter noções sobre sistema operacional do computador, etc. 

(Redação acrescida pela Lei nº 2272/2022) 

k)  estar quites com as obrigações militares (para candidatos do sexo masculino);  

 

5. DOS IMPEDIMENTOS:  

5.1. São impedidos de servir no mesmo Conselho Tutelar os cônjuges, companheiros, 

ainda que em união homoafetiva, ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até 

o terceiro grau, inclusive, conforme previsto no art.140, da Lei nº 8.069/90 e art. 15, da 

Resolução nº 170/2014, do CONANDA;  

6. DA COMISSÃO ESPECIAL ELEITORAL:  

6.1. A Comissão Especial de composição paritária entre representantes do governo e 

da sociedade civil, para a organização e condução do presente Processo de Escolha;  

6.2. Compete à Comissão Especial Eleitoral:  

a) - Conduzir o processo de escolha de suplentes do Conselho Tutelar, 
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b) - Analisar e decidir, os pedidos de registro e impugnação de candidaturas e outros 

incidentes ocorridos na realização do processo de escolha de suplente do Conselho 

Tutelar; 

c) - Dar ampla publicidade à relação dos inscritos; 

d) - Receber as impugnações apresentadas contra candidatos que não atendam os 

requisitos exigidos, fornecendo protocolo ao impugnante; 

e) - Notificar os candidatos (as) impugnados, concedendo-lhes prazo para 

apresentação de defesa; 

f) - Decidir, acerca da impugnação das candidaturas, podendo, se necessário, ouvir 

testemunhas eventualmente arroladas, determinar a juntada de documentos e a realização 

de outras diligências; 

g) - Realizar reunião destinada a dar conhecimento formal das regras do processo de 

escolha aos candidatos(as) 

 considerados habilitados para o processo eleitoral, que firmarão compromisso de 

respeitá-las, sob pena de imposição das sanções previstas na legislação local; 

h) - Escolher e divulgar os locais de votação e apuração dos votos; 

i) - Realizar, com apoio do Poder Executivo municipal, as gestões necessárias à 

obtenção de urnas e listas de eleitores, efetuando todo planejamento necessário para que 

sejam cumpridos os prazos estabelecidos, inclusive pela Resolução nº 22.685/2007 do TSE; 

j) - Providenciar as células para votação manual, conforme modelo a ser aprovado; 

k) - Adotar todas as providências necessárias para a realização do pleito, juntamente 

com  os órgão público ,com orientação dos envolvidos no processo  de  escolha. 

l) - Solicitar, junto ao comando da Polícia Militar local, a designação de efetivo para 

garantir a ordem e segurança dos locais do processo de escolha e apuração; 

m) - Estimular e facilitar o encaminhamento de notícias de fatos que constituam 

violação das regras de campanha por parte dos candidatos ou à sua ordem;  

n) - Analisar e decidir, os pedidos de impugnação e outros incidentes ocorridos no dia 

da votação; 

o) – Divulgar no local da votação  resultado final da apuração;  
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p) - Notificar o Ministério Público, com a antecedência devida, de todas as etapas do 

certame, dias e locais de reunião e decisões tomadas pelo colegiado; 

q)- Divulgar amplamente o pleito à população, com o auxílio do CMDCA e do Poder 

Executivo local, estimulando ao máximo a participação dos eleitores; 

r - Resolver os casos omissos. 

 

7. DAS ETAPAS DO PROCESSO DE ESCOLHA:  

7.1. O Processo de Escolha para Suplência do Conselho Tutelar seguirá as etapas 

publicadas através dos Editais; 

7.2. A Comissão Especial Eleitoral - CMDCA, no uso de suas atribuições, fará 

publicação de editais específicos no Diário Oficial ou meio equivalente para cada uma das 

fases do processo de escolha de suplentes do Conselho Tutelar, dispondo sobre:  

a) prazos de Inscrições e entrega de documentos;  

b) Relação de candidatos inscritos; 

c) Relação dos candidatos considerados habilitados, dia e local de votação; 

d) Resultado da apuração dos votos;  

e) Resultado do pleito; 

f) Diplomação.  

 

8. DA INSCRIÇÃO/ENTREGA DOS DOCUMENTOS:  

8.1. A participação no presente Processo de Escolha de Suplência para Conselheiro 

Tutelar iniciar-se-á pela inscrição por meio de requerimento impresso e será efetuada no 

prazo e nas condições estabelecidas neste Edital;  

             8.2. A inscrição dos (as) candidatos (as) será efetuada pessoalmente na Prefeitura 

Municipal de Serranópolis do Iguaçu, na Secretaria Municipal de Assistência Social de 

Serranópolis do Iguaçu, situada na Avenida Santos Dumont, nº 2021, nesta cidade, das 7h30 

às 11horas e das 13h30 às 16 horas, entre os dias 09/11/2022 a 23/11/2022. 

8.3. Ao realizar a inscrição, o candidato deverá, obrigatoriamente e sob pena de 

indeferimento de sua candidatura, entregar cópias dos documentos em envelope lacrado e 

devidamente identificado com os dados pessoais.  
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O Envelope deve conter CÓPIA dos seguintes documentos:  

a) RG; 

b) CPF; 

c) Comprovante de residência ou declaração registrada em cartório que comprove 

residir no município a mais de 1(um) ano; 

d) Título de Eleitor e comprovante da última eleição; 

e) Carteira de habilitação; 

f) Histórico escolar ou declaração  que comprove a conclusão do ensino médio; 

g) Carteira de reservista ou  documento que comprove estar quites com as 

obrigações militares (para candidatos do sexo masculino); 

h) Documento ou auto declaração que comprove possuir conhecimentos e 

habilidades básicas de informática, conforme item 4.2. letra “J”, deste edital. 

i) Certidão do cartório distribuídos da comarca,que comprove  não estar sendo 

processado criminalmente ou ter contra si sentença criminal condenatória 

transitada ou em julgado e nem ocorrência policial contra sí nos últimos 03 (três) 

anos; 

j) As informações prestadas e documentos apresentados por ocasião da inscrição 

são de total responsabilidade do candidato (a).  

k) No ato da inscrição o(a) candidato(a)  deverá preencher a ficha  e protocolo de 

inscrição;  

 

9. ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA:  

9.1. Encerrado o prazo de inscrição de candidaturas, a Comissão Especial Eleitoral 

designada pelo CMDCA efetuará a análise da documentação exigida neste Edital, com a 

subsequente publicação da relação dos candidatos inscritos;  

10. DA IMPUGNAÇÃO ÀS CANDIDATURAS:  

10.1. Qualquer cidadão poderá requerer a impugnação de candidato(a), no prazo de 

3(três) dias  úteis  ou 5(cinco) dias  consecutivos, contados da publicação da relação dos 

candidatos inscritos, em petição devidamente fundamentada;  
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10.2 As impugnações deverão ser efetuadas por escrito, dirigidas á Comissão Especial 

Eleitoral e instruídas com as provas já existentes ou com a indicação de onde as mesmas 

poderão ser colhidas. 

10.3 Os candidatos(as) impugnados serão intimados, através de edital publicado, pela 

mesma forma prevista no artigo 32, para em 3 (três) dias úteis 05 (cinco) dias, contados da 

publicação, apresentar defesa.  

10.4 Cumprido o prazo acima, os autos serão submetidos á Comissão Especial 

Eleitoral para decidir sobre o mérito, no prazo de 3 (três) dias úteis 05 (cinco) dias e, desta 

decisão, publicada na imprensa oficial, caberá recurso para o Plenário do CMDCA, no prazo 

de 3 (três) dias úteis 05 (cinco) dias, que decidirá em igual prazo e em última instância, 

publicando sua decisão na imprensa oficial.  

 

11.  DO PROCESSO DE ESCOLHA:  

11.1. Cabe ao Poder Público, com a colaboração dos órgãos de imprensa locais, dar 

ampla divulgação ao Processo de Escolha desde o momento da publicação do presente Edital  

e demais editais, incluindo informações quanto ao papel do Conselho Tutelar, dia, horário e 

locais de votação, dentre outras informações destinadas a assegurar a ampla participação 

popular no pleito;  

 

Serranópolis do Iguaçu 08 de novembro de 2022 

Marcia Eliane Parlow Hefle                                                                                                                             

Presidente da Comissão Especial Eleitoral 

 

 

 


